
 Zochova chata- križovatka turistických ciest 

(Čítanie s porozumením) 

Ukážka: 

 Zochova chata je veľmi obľúbené rekreačné stredisko v blízkosti Bratislavy. 

Leží asi 15 km nad mestom Modra v Malých Karpatoch a je križovatkou rôznych 

turistických trás. Najčastejšie sa z nej  vychádza na Veľkú homoľu, Skalnatú, Vysokú 

alebo len na Čermákovu lúku či Strmý vŕšok. 

 V zime si tam môžete ísť zalyžovať alebo sa posánkovať, prípadne  si  dobreza  

bežkovať. Jedlo si nosiť nemusíte – občerstvenie ponúka na príklad Furmanská krčma. 

Je to drevenica priamo na parkovisku pri Zochovej chate, kdesi môžete urobiť 

prestávku. 

 Už sme vyššie spomenuli dobrú dreveničku na jedlo. Ak by ste sa tam chceli aj 

ubytovať, môžete skúsiť Penzión Modrý dom, Huncokár, Univerzitku a špeciálne 

odporúčame Hotel Zochova chata. Je v krásnom prostredí, má elegantné izby, výborný 

wellness a dobre tam varia. „Po príchode k Zochovej chate je ideálne začať výlet od 

turistického rázcestníka, ktorý nás informuje o hlavných turistických lokalitách a 

smeroch, ktoré k nim vedú,“ radia Daniel Kollár a Viera Poláková v turistickej príručke 

Bratislava a okolie pre deti. 

 Ak chceme napríklad navštíviť observatórium, vyberieme sa po červenom 

turistickom chodníku. Popri drevenici zídeme schodmi dolu k areálu bývalého 

kúpaliska. Za rybníkom pokračujeme cez lyžiarske stredisko (v lete cez veľkú lúku) a 

vystúpime k Tisovým skalám. Pokračujeme ďalej riedkym lesom a miernejším terénom 

okolo dreveného altánku. Za dreveným altánkom, na križovatke ciest, prídeme k 

Astronomickému a geofyzikálnemu observatóriu UK. Venujú sa tam najmä výskumu 

medziplanetárnej hmoty a v oblasti geofyziky ide najmä o štúdium a monitorovanie 

seizmickej aktivity. Návštevné hodiny sú od 14.30 do 16.30 hod., vstup je voľný. 

V prípade dohody je možná návšteva aj v inom čase. Treba prísť do hlavnej budovy s 

najväčšou kupolou. Pozorovania oblohy pre verejnosť sa tu nekonajú. 

Zdroj: https://lepsiden.sk/zochova-chata-turistika-lyzovanie-bouldering/,  

 

1. Z ukážky nevyplýva: 

A, Zochova chata leží asi 15 km nad mestom Modra v Malých Karpatoch. 

B, Ak by ste sa tam chceli aj ubytovať, môžete skúsiť napríklad Penzión Modrý dom. 

C, Návštevné hodiny sú od 14.30 do 16.30 hod.,vstup je pre dospelých 1 e, deti 

zdarma. 

D, Občerstvenie blízko Zochovej chaty ponúka napríklad Furmanská krčma 

 

2. Vypíš názov  turistickej príručky. ........................................ 

 

3. Koľko zimných športov sa spomína v ukážke? ....................... 

 

4.Slovo observatórium znamená: 

A, vedecká knihovňa            B, ubytovňa          C, hvezdáreň         D,  vesmírne 

múzeum 

 

5. Ktoré zo spomínaných ubytovaní ponúka pozorovanie oblohy pre verejnosť? 

.................................................... 

6. Z akého materiálu je postavená   reštaurácia Furmanská krčma? 

A, betón                  B, tehla               C, panel          D, drevo 

 

http://www.hotelzochovachata.sk/
https://www.martinus.sk/?uItem=686603&z=F2YWP7&utm_source=z%3DF2YWP7&utm_medium=url&utm_campaign=partner
https://fmph.uniba.sk/microsites/daa/daa/ago-modra-piesok/
https://lepsiden.sk/zochova-chata-turistika-lyzovanie-bouldering/


7. Vypíš prídavné mená z podčiarknutej vety a urči ich vzor. 

............................................................................................................................. .............

.................. 

8.Urči v slovese v podčiarknutej vete gramatické kategórie. 

.......................................... 

 

9. Urči vzor podstatného mena areál.  A, chlap    B, hrdina        C, dub         D, stroj 

 

10. Z prvého odseku vypíš  slovo so slabikotvornou hláskou.......................... 

 

11. V ukážke sa nachádza aj slovo, ktoré pomenúva  prozodický jav. Vypíš ho.  

 

12. Posledné písmeno priezviska nášho detektíva sa ukrýva v podčiarknutej vete 

textu. Ide o posledné písmeno podstatného mena ženského rodu v A.pl. POZOR: 

Je naň potrebné doplniť dĺžeň!!! 
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